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Sint-Amandsberg, 1 oktober 2021
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Komende activiteiten
 DI 19/10: toneel L3 om 10u00 in de Kopergietery: Voetbalvaders
 VR 22/10: kinderfuif
 MA 25/10 – VR 29/10: Oudercontactweek/Herfstrapportweek LG (U zal nog via een brief geïnformeerd
worden.)
Geen school
Er is geen school op de volgende dagen:
 VR 08/10: pedagogische studiedag
 DO 11/11: Wapenstilstand
 VR 12/11: facultatieve vrije dag
Op VR 08/10 en VR 12/11 wordt er een creatieve opvang voorzien door Muzaïek. U bent hiervan begin september op
de hoogte gebracht via een brief. Inschrijven dient op voorhand te gebeuren via Muzaïek. Mocht u hierover nog vragen
hebben, aarzel zeker niet om naar het secretariaat te bellen.
Kinderfuif lagere afdeling
Deze zal doorgaan op VR 22/10 van 18u00 tot 21u00. U ontvangt een brief met gedetailleerde info.
Vooropvang
Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats van de lagere school voor 8u10. Er is voorschoolse opvang voorzien
vanaf 7u15 op het kleuterdomein. Kinderen die toch voor het aanvangsuur (8u10) op de speelplaats van het lager
vertoeven, vallen niet onder de schoolverzekering en worden onmiddellijk doorgestuurd naar de opvang op het
kleuterdomein.
Naschoolse opvang lagere afdeling
Gelieve bij het ophalen van uw kind(eren) u aan te melden bij de opvangjuf aan de overdekte zaal (waar er geregistreerd
wordt). Gelieve dan te wachten op uw kind(eren) onder het afdak of aan de picknicktafels. Er is een nieuw gsm-nummer
van de opvang LG: 0473/25.68.90
Herfstvakantie
Van MA 01/11 t.e.m. VR 05/11 is het herfstvakantie. Na een lange periode hard te hebben gewerkt, wensen wij uw
zoon/dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw zoon/dochter terug op school op maandag
8 november 2021.
Mondmaskerplicht
Zoals u reeds heeft vernomen, vervalt sinds 1 oktober de mondmaskerplicht in Vlaanderen en dit op verschillende
plaatsen. Bovendien zijn er ook voor scholen bijkomende versoepelingen. Zo zijn personeelsleden niet langer verplicht
een mondmasker te dragen in onderling contact of bij contact met kinderen. Uiteraard staat het hen vrij het masker
toch te blijven dragen. Het wegvallen van deze mondmaskerplicht gaat hand in hand met de blijvende aandacht voor
andere voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, ventileren, …). Hier blijven we als school dus zeker verder op inzetten.
Voor ouders is het dragen van een mondmasker bij het brengen en afhalen niet langer verplicht. Toch is het raadzaam
voldoende afstand aan te houden. Bij schoolgesprekken waarbij u het schoolgebouw dient te betreden en/of bij het
zich wenden tot het secretariaat, behouden wij als school wel de afspraak dat het dragen van een mondmasker voor
ouders verplicht is. Dit geldt ook voor oudercontacten. Bedankt voor de opvolging!
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Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur

